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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
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Zapraszamy

J. Frankowski

Kolejna wiosna w Oœrodku obfitowa³a w
liczne wydarzenia edukacyjne oraz muzealne.
W kwietniu odby³a siê XVI edycja Dnia Ziemi, podczas której dzieci i m³odzie¿ wyra¿ali
swoje pozytywne relacje z przyrod¹ i œwiêtowali sukcesy w zakresie ochrony œrodowiska. Najbardziej zaanga¿owani otrzymali nagrody i odznaki „Honorowy Opiekun Miejsc
Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”. Nagrodzono te¿ uczestników konkursu plastycznego, którzy wykonali koncepty zak³adek do
ksi¹¿ek z okazji 40-lecia obecnoœci ¿ubrów w
Go³uchowie. Dwa najciekawsze projekty zosta³y wydrukowane. W parku-arboretum m³odzie¿ posadzi³a kolejne drzewo – lipê drobnolistn¹. W tym samym miesi¹cu otworzyliœmy
wystawê pt.: „Intarsja – sztuka malowania
drewnem” oraz wydaliœmy specjaln¹ publikacjê na ten temat.
Bogaty w wydarzenia by³ maj. Wówczas
Oœrodek Kultury Leœnej obchodzi³ 30-t¹ rocznicê funkcjonowania jako samodzielna jednostka Lasów Pañstwowych. Uroczystoœæ
swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili przedstawiciele
w³adz województwa, powiatu i gminy oraz
dyrektor RDLP w Poznaniu. Oœrodek zosta³
doceniony i otrzyma³ „Honorow¹ Odznakê
Zas³u¿ony dla Województwa Wielkopolskiego”. Tak¹ sam¹ odznak¹ uhonorowano piêciu
pracowników Oœrodka. Dwóm osobom wrêczono „Kordelasy Leœnika Polskiego”.
Uroczystym obchodom rocznicowym towarzyszy³a konferencja naukowa pt.: „Zbiory
i ekspozycje przyrodnicze w Polsce” i promocja publikacji obejmuj¹cej referaty muzealników z ca³ego kraju. Du¿¹ atrakcj¹ w trakcie konferencji by³o otwarcie muzealnej wystawy przyrodniczej w nowej aran¿acji. Ponadto uroczystoœæ wzbogaci³ fina³ konkursu
na „Najlepsz¹ monografiê nadleœnictwa Lasów Pañstwowych”.
W maju odby³ siê te¿ XI z kolei ogólnopolski konkurs krasomówczy „Bajarze z Leœnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, IV Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci
Dzieciêcej „Ze sztuk¹ bezpieczniej” oraz
kolejna „Noc muzeów” – z atrakcj¹ wieczoru

w postaci koncertu piosenki aktorskiej.
Z okazji Dnia Dziecka wystawialiœmy
stoisko edukacyjne na festynach w Kaliszu
oraz na „Festiwalu Dzieciêcych Marzeñ” w
Pleszewie. Braliœmy tak¿e udzia³ w nowym
przedsiêwziêciu promocyjno-edukacyjnym
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w
Poznaniu, która zorganizowa³a festyn o nazwie „Drewniak”. Wydarzenie promuj¹ce
wszechstronne znaczenie drewna odby³o siê
w Sycowie, przy znacz¹cym udziale miejscowego Nadleœnictwa Syców oraz Antonin.
W pierwsz¹ sobotê czerwca odby³ siê w
naszym Oœrodku „IV Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Leœnej i £owieckiej”, który cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ wœród sygnalistów i zespo³ów pielêgnuj¹cych muzykê
myœliwsk¹. W drugi pi¹tek czerwca na placu
podworskim goœciliœmy blisko 900 uczniów z
Po³udniowej Wielkopolski na XIII ju¿ festynie edukacyjnym „Spotkanie z lasem”. Podczas wydarzenia odby³ siê fina³ konkursu plastycznego pod has³em „Rok w lesie”, w którym uczestniczy³o ponad 500 uczniów.
Z koñcem wiosny wydaliœmy drukiem
materia³y edukacyjne dla nauczycieli pod tytu³em „U¿ytkowanie lasu nie jest z³e”.
Wszystkich zainteresowanych wizyt¹ w
Go³uchowie polecam zwiedzanie Muzeum
Leœnictwa, parku-arboretum i Pokazowej
Zagrody Zwierz¹t.
Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL

P Wystawy sta³e
w Muzeum Leœnictwa:
„Kulturotwórcza rola lasu”
„Dzieje leœnictwa w Polsce”
„Spotkanie z lasem”
„Diorama – gr¹d œrodkowoeuropejski
w aspekcie wiosennym”
„Diorama – œwierczyna borealna
w aspekcie zimowym”
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Technika leœna”, „Ochrona lasu”
Cha³upa – leœniczówka
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Intarsja – sztuka malowania drewnem”
(do sierpnia 2017 r.)
„Las i leœnicy w starej fotografii”
(do sierpnia 2017 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”, „Ssaki leœne”,
„Szukamy dendrologicznych skarbów”,
„Jak ¿yje las?”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Spotkanie z lasem”,
„Zagro¿enia lasu”
„Zwierzêta leœne z Czerwonej Ksiêgi”
Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. 62 761-50-45
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
P Biblioteka OKL:
czynna od wtorku do czwartku
w godz. 900–1300
dla czytelników spoza Oœrodka
po wczeœniejszym uzgodnieniu:
tel. 62 761-50-45 wew. 113

Nabytki biblioteczne
„Zielnik czarodziejski to jest zbiór przes¹dów o roœlinach”
Czy mo¿na naukowo przebadaæ czary
i przes¹dy? Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie.
Ksi¹¿ka Józefa
Rostafiñskiego
przedstawia jednak
uporz¹dkowany
spis roœlin, które
wykazuj¹ przeró¿ne, wyj¹tkowe
w³aœciwoœci od
leczniczych, przez
truj¹ce, a¿ po…
magiczne.
Reprint wydaKanego ze zbiorów Biblioteki Narodowej w
Warszawie stanowi doskona³e Ÿród³o wiedzy o ludowych wierzeniach dotycz¹cych
roœlin. Z pewnoœci¹ zainteresuje zielarzy
i mi³oœników ludowych legend.

Autor: Józef Rostafiñski. Rok wydania
reprintu: 2016. Liczba stron: 191.
Oprawa twarda.
„Rok leœniczego”
Kim jest leœniczy? OdpowiedŸ na to pytanie poznajemy w lekturze Jaros³awa Sza³aTy, który opisuje rok z ¿ycia lasu na ziemi lubuskiej
miesi¹c po miesi¹cu, pocz¹wszy od kwietnia – kiedy zdaniem autora zaczyna
siê w³aœnie rok przyrodniczy, koñcz¹c na powracaj¹cej w marcu wioœnie.
Ksi¹¿ka ukazuje nowe
spojrzenie na las i zachodz¹ce w nim zmiany
oraz wielowymiarow¹ rolê leœniczego.
Autor: Jaros³aw Sza³ata.
Rok wydania: 2016. Liczba stron: 388.
Oprawa miêkka.

„Niesamowite prace zdolnych zwierz¹t”
„Niesamowite prace zdolnych zwierz¹t”
to encyklopedia skierowana do m³odszych
sympatyków
przyrody. Znajd¹
w tej pozycji nie
tylko wiele zaskakuj¹cych informacji, ale tak¿e ogrom efektownych, przykuwaj¹cych
uwagê ilustracji.
Publikacja za
Spraw¹ bogatej szaty graficznej wiernie wpisuje siê w zasadê „uczyæ bawi¹c”, dziêki czemu przewracanie kolejnych stron sprawia
wielk¹ frajdê.
Autor: Opracowanie zbiorowe. Rok wydania: 2011. Liczba stron: 32. Oprawa twarda.
Romana Koch
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Konkurs krasomówczy
Drugi dzieñ otworzy³ spektakl pt.: „Przestroga ¿ubra” w wykoOœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie po raz jedenasty
zorganizowa³ Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leœnej Polany” naniu uczniów klas drugich ze Szko³y Podstawowej w Go³uchowie.
im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. 27 bajarzy w pogodny, Dzieci przebrane za drzewa i zwierzêta leœne, w tym ¿ubra, w zawiosenny dzieñ, 18 maja br., na scenie w zabytkowej „Powo- bawny sposób opowiedzia³y o ¿yciu leœnych mieszkañców i przekaza³y wa¿ne przes³anie – abyœmy wszyscy dbali o polskie lasy.
zowni” Oœrodka zaprezentowa³o swoje umiejêtnoœci oratorskie.
Po dzieciêcym wystêpie i odœpiewaniu hymnu cz³onkowie jury
Wydarzenie pod honorowym patronatem Konrada Tomaszewskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych oraz Rady wrêczyli nagrody oraz wyró¿nienia. I miejsce otrzyma³ Pawe³
Jêzyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, wspó³- Kowal z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Bi³goraju za gawêdê „O godle”,
organizowa³o Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych w War- opisuj¹c¹ porann¹ wyprawê w celu obserwacji toków g³uszca.
szawie. Patronat medialny nad konkursem sprawowali TVP 3 – od- II miejsce przyznano Antoniemu Kosobuckiemu z Zespo³u Szkó³
dzia³ w Poznaniu, Radio Merkury – Poznañ, prasa leœna: „Echa Leœ- Leœnych i Ekologicznych w Brynku za wystêp pn.: „Ostatnia przene”, „Przegl¹d Leœniczy”, „Las Polski” oraz portal zielonalekcja.pl. chadzka”, podczas którego bajarz wcieli³ siê w rolê dziadka wychwaWyst¹pienia ocenia³o szeœcioosobowe jury pod przewodnictwem laj¹cego uroki polskich lasów i wspominaj¹cego prze¿yte lata.
Benedykta RoŸmiarka, dyrektora Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie.
Gawêdy dotyczy³y tematyki leœnej i opiewa³y piêkno polskiej przyrody. Mo¿na by³o
us³yszeæ opowieœci o mocy jak¹ czerpiemy z
lasu, o pozostawionych w borach tajemnicach, czy o zagubionej mi³oœci. Czêsto pojawia³ siê temat zwi¹zany z rodzimymi gatunkami zwierz¹t leœnych, takich jak: jelenie,
lisy, dziki, g³uszce, ryœ, ¿ubr i wilk. Nie zabrak³o, jak co roku, gawêd leœnych z pogranicza magii lub inspirowanych legendami i podaniami ludowymi.
Gawêdziarze nie tylko bajali o w³asnych,
leœnych prze¿yciach i przygodach, ale
wcielali siê równie¿ w ró¿ne role. Na scenie
mo¿na by³o zobaczyæ dziadka i ma³ego
ch³opca, wujka i myœliwego, duszki leœne
oraz stracha na wróble. Uczestnicy konkursu
starali siê tak¿e urozmaicaæ wyst¹pienia
kolorowymi strojami i nietuzinkowymi
rekwizytami. Dlatego obok tradycyjnych zie- Uczestnicy wydarzenia (fot. K. Zió³kowska)
lonych mundurów widzowie podziwiali m.in. kontusz szlachecki, III miejsce otrzyma³a Dominika Staromiejska z Zespo³u Szkó³
strój indiañski i sukniê rusa³ki. Pierwszy dzieñ konkursu zakoñczy³ Leœnych w Bi³goraju za wystêp pt.: „Od ekologa po myœliwego”.
siê koncertem muzyki folkowej inspirowanej przyrod¹ w wykonaniu Laureatka pokaza³a, jak mo¿na poznaj¹c tajniki przyrody i poszeWaldemara Rych³ego z zespo³em.
rzaj¹c swoj¹ wiedzê ekologiczn¹, prawdziwie pokochaæ las.
Jury przyzna³o osiem wyró¿nieñ.
Otrzymali je: Szymon Wojtyszyn,
Nadleœnictwo Celestynów, za gawêdê
pn.: „Bellum iustum”, Kordian Dubkowski z Technikum Leœnego w Staroœcinie za opowieœæ „Leœni ludzie”,
Maciej Kusiak z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Bi³goraju za wystêp pt.: „Podwójne polowanie”, Anna Jarosz z
Zespo³u Szkó³ Leœnych w Bi³goraju,
która przygotowa³a opowieœæ pt.:
„Zbawcze piêkno przyrody”, Dawid
Zaskórski, Zespó³ Szkó³ Leœnych i
Ekologicznych w Brynku za gawêdê
pn.: „Opowieœæ wujka”, Wiktoria
Kaczmarczyk z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Zagnañsku za utwór pn.:
„Moja tajemnica”, Micha³ Szyku³a z
Zespo³u Szkó³ Leœnych w Bi³goraju za
wystêp pt.: „Rada ptaków” oraz Joanna Bartczak z Technikum Leœnego w
Warcinie za gawêdê „Moje pierwsze
polowanie”.
Laureaci konkursu i cz³onkowie jury (od lewej): Edward Marsza³ek, Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Kroœnie,
Grzegorz Lenart, Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Lublinie, Ma³gorzata Haze, Centrum Informacyjne Lasów
Wszystkim laureatom serdecznie
Pañstwowych w Warszawie, Pawe³ Kowal, Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bi³goraju (I miejsce), prof. Halina Zgó³kowa,
gratulujemy!
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dominika Staromiejska, Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bi³goraju (III miejsce),
Antoni Kosobucki, Zespó³ Szkó³ Leœnych i Ekologicznych w Brynku (II miejsce), Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. K. Zió³kowska)

Joanna Zalejska-Niczyporuk
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Dzieñ Ziemi pod znakiem bioró¿norodnoœci
i go³uchowskich ¿ubrów
dzy innymi organizacj¹ konkursu
„W kierunku natury” pod¹na projekt zak³adki do ksi¹¿ki,
¿ali tegoroczni uczestnicy obchoktórego rozstrzygniêcie mia³o
dów Dnia Ziemi w Oœrodku Kulmiejsce podczas obchodów Dnia
tury Leœnej. Has³em przewodZiemi.
nim postanowili zwróciæ uwagê
W tym szczególnym dniu ¿ubr
na potrzebê ochrony bioró¿noby³ tematem prelekcji wyg³oszonej
rodnoœci, która decyduje o wyprzez leœnika, a tak¿e spektaklu w
j¹tkowoœci naszej planety i jawykonaniu dzieci ze Szko³y Podkoœci ¿ycia. Do Go³uchowa przystawowej w Go³uchowie. Sta³ siê
jecha³o blisko pó³ tysi¹ca osób,
te¿ bohaterem quizu i zaistnia³ w
by w skali lokalnej pokazaæ swozadaniach, które realizowali
je proœrodowiskowe zaanga¿ouczestnicy rajdu ekologicznego na
wanie.
terenie parku-arboretum, przygotoAktualnym œwiatowym prowanego przez kaliskie Gimnazjum
blemem jest zanik ró¿norodnoœci
nr 2 i III Liceum Ogólnokszta³c¹ce.
biologicznej. W historii Ziemi wyNiezwykle radosnym akcenmieranie gatunków mia³o miejsce Uczestnicy Dnia Ziemi ustawieni w kszta³cie logo Oœrodka Kultury Leœnej
tem tego dnia by³ happening z
kilkukrotnie. Wynika³o wówczas w Go³uchowie (fot. P. Szyduk)
z nag³ych zmian warunków œrodowiskowych, w odró¿nieniu od obe- udzia³em przebranych za ¿ubry dzieci. Sporo emocji dostarczy³o
cnego bêd¹cego przede wszystkim skutkiem dzia³alnoœci cz³owieka.
równie¿ wykonanie wspólnego zdjêcia uczestników spotkania, którzy ustawili siê na polanie parkowej w kszta³cie logo Oœrodka Kultury Leœnej – uskrzydlonego ¿ubra.
Dzieñ Ziemi, zorganizowany ju¿ po raz szesnasty, by³ tak¿e okazj¹ do podsumowania ca³orocznej aktywnoœci m³odzie¿y na rzecz
ochrony przyrody. Dzia³ania m³odego pokolenia nagrodzono odznak¹ „Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”, a tak¿e cennymi upominkami ufundowanymi przez Urz¹d
Miejski w Kaliszu i Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
W tym dniu poznaliœmy równie¿ laureatów ekokonkursu zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Kaliszu oraz finalistów losowania: nagrody g³ównej w quizie o ¿ubrze w postaci wyjazdu do
Brukseli ufundowanego przez Pos³a do Parlamentu Europejskiego,
Andrzeja Grzyba, a tak¿e roweru turystycznego ufundowanego
przez Przedsiêbiorstwo Oczyszczania Miasta Eko z Kalisza.
Pami¹tk¹ na d³ugie lata po tym wyj¹tkowym spotkaniu jest poSadzenie lipy drobnolistnej w parku-arboretum (fot. J. Wróbel-Mróz)
sadzona przez licealistów lipa drobnolistna, symbol odnowienia uczLudzie czerpi¹ ogromne korzyœci z ekosystemów i utrzymanie niowskiego patronatu nad parkiem-arboretum, a zarazem dobrej
bioró¿norodnoœci jest w ich interesie. ¯aden gatunek wystêpuj¹cy na energii, oraz okolicznoœciowy znaczek, którym obdarowano ka¿Ziemi nie ¿yje oddzielnie i z tego powodu utrata jednego z nich wp³y- dego, kto w tym dniu do³¹czy³ do grona œwiêtuj¹cych.
Alicja Antonowicz
wa na ¿ycie szeregu innych organizmów z nim powi¹zanych. Niezwykle wa¿na jest œwiadomoœæ tego faktu oraz przeciwdzia³anie
degradacji siedlisk i ograniczenie stosowania praktyk niekorzystnych dla przetrwania gatunków.
Doroczne spotkanie m³odych obroñców przyrody z okazji Dnia
Ziemi przygotowywane by³o tygodniami i zaowocowa³o bogatym
programem. Wype³ni³y go g³ównie treœci zwi¹zane z zagro¿onym
gatunkiem – ¿ubrem – najwiêkszym leœnym ssakiem Polski i Europy.
¯ubr jest dowodem na to, ¿e warto podejmowaæ trud ochrony, a konsekwentne dzia³ania mog¹ doprowadziæ do niekwestionowanego
sukcesu.
W 1919 r. na terenie Polski zosta³ zabity ostatni ¿ubr nizinny ¿yj¹cy na wolnoœci. W cztery lata póŸniej, z inicjatywy polskiego przyrodnika, Jana Sztolcmana, podjêto decyzjê o zawi¹zaniu Miêdzynarodowego Towarzystwa Ochrony ¯ubra, które za cel postawi³o sobie
uratowanie tego gatunku. Poprzez planow¹ hodowlê ostatnich ¿yj¹Finaliœci konkursu na projekt zak³adki do ksi¹¿ki (fot. P. Ortell)
cych ¿ubrów, pochodz¹cych z europejskich ogrodów zoologicznych
i prywatnych zwierzyñców, gatunek uratowano od zag³ady.
Wyniki konkursu na projekt zak³adki do ksi¹¿ki
I miejsce – Marta Mirek, Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
Obecnie w naszym kraju mamy blisko 1700 osobników, w wiêkII miejsce – Adam Larnet, Gimnazjum nr 2 w Kaliszu
szoœci na wolnoœci w piêciu populacjach, ale te¿ w zagrodach, w któIII miejsce – Zuzanna Franczak, Gimnazjum nr 3 w Pleszewie
rych stanowi¹ bazê restytucyjn¹. Jedn¹ z nich jest go³uchowska PoWyró¿nienia:
kazowa Zagroda Zwierz¹t. Podczas czterdziestoletniej ju¿ hodowli
- Zuzanna Lesiewicz, Gimnazjum nr 4 w Kaliszu
przysz³o tu na œwiat ponad sto osobników.
- Aleksandra Sipka, Gimnazjum nr 10 w Kaliszu
Pierwsze ¿ubry przyjecha³y do Go³uchowa w kwietniu 1977 r.
- Nikola Œliwiñska, Gimnazjum nr 3 w Pleszewie
Tegoroczny jubileusz go³uchowskiej zagrody zaakcentowano miê-
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XIII festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem”
W s³oneczny, pi¹tkowy dzieñ, 9 czerwca
2017 r., po raz trzynasty odby³ siê festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem”. W wydarzeniu
zorganizowanym przez Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie wziê³o udzia³ blisko 900
uczniów z Po³udniowej Wielkopolski.
Oœrodek dla przyby³ych uczestników przygotowa³ liczne atrakcje. Na scenie uczniowie z pobliskich szkó³ prezentowali swoje zdolnoœci aktorskie. Dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej im.
Izabeli Dzia³yñskiej w Go³uchowie w spektaklu
pt.: „Przestroga ¿ubra” uœwietnili 40-lecie istnienia
go³uchowskiej zagrody ¿ubrów. Odœpiewali równie¿ ekologiczne piosenki i zaprezentowali swoje
umiejêtnoœci taneczne. Przedszkolaki z grupy Miœki z Przedszkola w Czerminie wyst¹pi³y w niezwykle barwnej inscenizacji pn.: „Dbajmy o Ziemiê”.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej im. Andrzeja
Zalewskiego w Œwinkowie przygotowali emocjonuj¹cy spektakl pt.: „Jak uczyliœmy Adama szano- Warsztaty i pokazy
(fot. A. Antonowicz)
waæ przyrodê?”.
Krótko po godzinie dwunastej odby³ siê uroczysty fina³ konkursu
plastycznego pt.: „Rok w lesie”, na który nap³ynê³y 553 prace z 36
placówek szkolnych. Czterdzieœci nagrodzonych i wyró¿nionych
prac mo¿na by³o obejrzeæ w trakcie festynu na specjalnie zaaran¿owanej na tê okazjê wystawie.
Podczas spotkania odby³y siê warsztaty, pokazy, gry i zabawy
edukacyjne. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju przeprowadza³o zajêcia czerpania papieru, Centrum Edukacji Regionalnej
i Przyrodniczej w Mniszkach uczy³o, jak wyplataæ z wikliny i wycinaæ skórzane rzemienie, a Towarzystwo ¯ywej Archeologii w Kaliszu umo¿liwi³o dzianie barci. Na stoisku Oœrodka Kultury Leœnej

przygotowane przez Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach

uczniowie mogli namalowaæ leœne motywy na torbach p³óciennych
i drewnianych deseczkach, a pod namiotem Go³uchowskiego Centrum Kultury „Zamek” daæ sobie pomalowaæ buzie, np. w barwne
motyle.
Uczestnicy wydarzenia mogli równie¿ wzi¹æ udzia³ w warsztatach kaletniczych, malowania na szkle, odbijaæ liœcie na lnie, wykonywaæ leœne zwierzêta z papieru. Nie zabrak³o pokazów pszczelarskich i degustacji miodu przygotowanej przez Gospodarstwo
Pszczelarskie „Czempisz”. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
tak¿e prezentacje pracy pilarza, które w trakcie festynu odby³y siê
dwukrotnie.
[cd. str. 10]

Wyniki konkursu plastycznego pn.: „Rok w lesie”
I kategoria (klasy I–III szkó³ podstawowych):
I miejsce – Olga Kazowska, klasa III d, Szko³a Podstawowa nr 5
w Ostrowie Wielkopolskim
II miejsce – Amelia Grabiñska, klasa III c, Szko³a Podstawowa nr 17
w Kaliszu ex aequo Julia Kaczmarek, klasa III b, Szko³a Podstawowa
nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim
III miejsce – Justyna Ciesielska, klasa II, Zespó³ Szkó³ w T³okini
Wielkiej ex aequo Hanna Jakubowska, klasa III c, Szko³a
Podstawowa nr 17 w Kaliszu
Wyró¿nienia:
- Maja Frankiewicz, klasa III b, Szko³a Podstawowa nr 13 w Ostrowie
Wielkopolskim
- Laura Kaczmarek, klasa II, Szko³a Podstawowa nr 17 w Kaliszu
- Maja Dominiak, klasa II i, Szko³a Podstawowa nr 17 w Kaliszu
- Szymon Strzelec, klasa I, Szko³a Podstawowa w Wielowsi
- Julia Orczykowska, klasa III b, Zespó³ Szkó³ w Zbiersku
- Julia Piwek, klasa II d, Szko³a Podstawowa nr 5 w Ostrowie
Wielkopolskim
- Agata Kociemba, klasa II d, Szko³a Podstawowa nr 5 w Ostrowie
Wielkopolskim
- Oskar Cieœlak, klasa I b, Szko³a Podstawowa nr 5 w Ostrowie
Wielkopolskim
- Natalia Jadczak, klasa III a, Szko³a Podstawowa nr 7 w Ostrowie
Wielkopolskim
- Michalina Go³za, klasa III, Szko³a Podstawowa w Rychnowie
II kategoria (klasy IV–VI szkó³ podstawowych):
I miejsce – Jakub Waszyñski, klasa V, Szko³a Specjalna w Krotoszynie
II miejsce – Julia Wielgosz, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Liskowie
III miejsce – Hanna W³odarczyk, klasa IV, Szko³a Podstawowa
w Liskowie ex aequo Micha³ Guzik, klasa VI, Szko³a Podstawowa
nr 12 w Koninie
Wyró¿nienia:
- Ignacy Jurek, klasa IV, Szko³a Podstawowa w Blizanowie

- Agnieszka Torchalska, klasa V a, Szko³a Podstawowa nr 7 w Ostrowie
Wielkopolskim
- Wiktoria Bartkowiak, klasa V, Szko³a Podstawowa nr 7 w Ostrowie
Wielkopolskim
- Julia Wawrzyniak, klasa IV, Szko³a Podstawowa w Tursku
- Kinga ŒledŸ, klasa V a, Szko³a Podstawowa nr 15 w Koninie
- Weronika Grzegorczyk, klasa V, Zespó³ Szkó³ nr 3 w Jarocinie
- Aleksandra Janicka, klasa V a, Szko³a Podstawowa nr 12 w Kaliszu
- Izabella Knopik, o. IV–VI, Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Krotoszynie
- Kornelia K³os, o. IV–VI, Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Krotoszynie
III kategoria (klasy I–III gimnazjum):
I miejsce – Julia Mituta, klasa II f, Gimnazjum nr 10 w Kaliszu
II miejsce – Pawe³ Idziak, klasa II gimnazjum, Zespó³ Szkó³ nr 11
w Kaliszu
III miejsce – Oliwia Kl¹ska³a, klasa II gimnazjum, Zespó³ Szkól
Publicznych w Taczanowie Drugim
Wyró¿nienia:
- Mateusz Mianowski, klasa II gimnazjum, Zespó³ Szkó³ nr 11 w Kaliszu
- Amanda Maæczak, klasa II a, Gimnazjum nr 4 w Kaliszu
- Karolina Gruszka, klasa II a, Gimnazjum nr 4 w Kaliszu
- Amanda Smoliñska, klasa II a, Gimnazjum nr 4 w Kaliszu
- Olga Moch, klasa II, Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
- Tomasz Bachórz, klasa II, Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
- Marta Matuszewska, klasa III gimnazjum, Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Ostrowie Wielkopolskim
IV kategoria (szko³y ponadgimnazjalne):
I, II, III miejsca – nie przyznano
Wyró¿nienia:
- Dawid Jentek, klasa II d, Zespó³ Szkó³ Us³ugowych w Ostrowie
Wielkopolskim
- Oskar Prynczyñski, klasa I technikum, Zespó³ Szkó³ Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim
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Ju¿ po raz czwarty w Go³uchowie wybrzmia³y sygna³ówki
Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Leœnej i £owieckiej w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie odby³ siê 3 czerwca 2017 r.
Czwarty rok z rzêdu stawili siê sygnaliœci z ca³ej Polski, Litwy
i Czech. W ramach festiwalu odby³y siê konkursy: IV Go³uchowski
Konkurs Sygnalistów Myœliwskich, IV Go³uchowski Konkurs
Muzyki Myœliwskiej oraz V Zlot Kolekcjonerów Poro¿y.
00
Festiwalowy dzieñ rozpocz¹³ siê o godz. 10 otwarciem wystawy
„Polskie ekspozycje i wystawy ³owieckie” w budynku „Powozowni”.
00
Na placu przy „Powozowni” od godz. 11 rozpoczêto konkursy. 15 zespo³ów w sygna³ach myœliwskich i 11 zespo³ów w muzyce myœliwskiej
oraz 76 solistów stara³o siê jak najlepiej zaprezentowaæ przed publicznoœci¹ i jury w sk³adzie: Maciej Strawa (przewodnicz¹cy), Artur
Kanawka oraz Adam Migurski.

Klasa B:

I miejsce – El¿bieta Zimny (Zespó³ Sygnalistek Myœliwskich
„Klangor”),
II miejsce – Malwina Fikus (Nadleœnictwo Antonin),
III miejsce – £ukasz Wyrzykowski (Nadleœnictwo Kalisz)
Klasa A:

I miejsce – Luiza Szatner (Technikum Leœne w Brynku),
II miejsce – Julia Królik (Zespó³ Sygnalistek Myœliwskich „Klangor”),
III miejsce – Artur Sadowski (Technikum Leœne w Brynku)
Kategoria zespo³ów:
Klasa D:

I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Ko³a £owieckiego
„Jeleñ” z Rychtala

Klasa C:

I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Snapki” (Technikum
Leœne w Brynku),
II miejsce – „Aleksandras Stulginskio University” (Litwa),
III miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Hubert” (Bralin),

Klasa B:

I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Echo Wandy”
(nadleœnictwa: Przedborów, Kalisz i Antonin),
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Przylesie” Poznañ
(Ko³o £owieckie „Przylesie” Poznañ),
III miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Ogar” (Zarz¹d
Okrêgowy PZ£ Konin)
Klasa A:

I miejsce – Zespó³ Sygnalistek Myœliwskich „Klangor”
Klasa G:

Laureaci nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu autorstwa Romana Idzikowskiego „¯ubr z Go³uchowa” Aleksandras Stulginskio University z Litwy –
pami¹tkowe selfie (fot. A. Antonowicz)

I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Technikum Leœnego w
Brynku,
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon” Wydzia³u
Leœnego SGGW w Warszawie,
III miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Zespo³u Szkó³
Leœnych w Goraju

W tym roku przyznano nagrodê specjaln¹ za najlepsze wykonanie
utworu nieobowi¹zkowego „¯ubr z Go³uchowa” autorstwa Romana
Idzikowskiego. Jury przyzna³o j¹ zespo³owi dzia³aj¹cemu przy Uniwersytecie Aleksandrasa Stulginskisa w Kownie. Natomiast Grand
Prix festiwalu – statuetkê ¿ubra, otrzyma³ Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Trubaèi z Kladské” z Czech. By³ to zespó³ najwy¿ej oceniony
przez sêdziów w kategorii muzyki myœliwskiej.
Na koniec przewodnicz¹cy jury powiedzia³: Mieliœmy dziœ du¿o
pracy, z czego siê cieszymy. Cieszymy siê, ¿e tak wielu sygnalistów
przyby³o do Go³uchowa i postanowi³o stan¹æ w szranki prezentuj¹c
swoje umiejêtnoœci. Dziêkujemy równie¿ zespo³om z Czech i Litwy,
które przyjecha³y z daleka i piêknie zagra³y dla polskiej publicznoœci.
Zwyciêzcy w poszczególnych klasach:
Soliœci:
Klasa D:

I miejsce – Jan Pucha³a (Ko³o £owieckie „Jeleñ” z Rychtala)
II miejsce – Jakub Siwa (Ko³o £owieckie „Jeleñ” z Rychtala)

Klasa C:

I miejsce – Basia Rudnicka (Technikum Leœne w Brynku),
II miejsce – Jakub Humieniuk (Technikum Leœne w Brynku),
III miejsce – Andrzej Skwiercz (Technikum Leœne w Tucholi)

Wspólne odegranie „Myœliwskiego rocka” przez Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich
Technikum Leœnego w Brynku i Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon” Wydzia³u
Leœnego SGGW w Warszawie (fot.A. Antonowicz)

Muzyka myœliwska:
Klasa MB:

I miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Technikum Leœnego w
Brynku,
II miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich „Akteon” Wydzia³u
Leœnego SGGW w Warszawie,
III miejsce – Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich Zespo³u Szkó³
Leœnych w Goraju
Klasa MD:

I miejsce – „D-Trio Corni di Egra” (Czechy)

Klasa MEs:

I miejsce – „Corni di Egra” (Czechy)

Klasa MSH:

Stoiska edukacyjne Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie i Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” – Nadleœnictwa Antonin i Syców (fot.A. Antonowicz)

I miejsce – „Aleksandras Stulginskio University” (Litwa)
Jednak sygnaliœci to nie jedyna atrakcja festiwalu. Tego dnia odby³
siê tak¿e V Zlot Kolekcjonerów Poro¿y, gdzie spoœród 30 kolekcjonerów wybrano m.in. ich najciekawsze znalezione zrzuty poro¿y jeleni
czy te¿ najciê¿szy zrzut.
Poza odbywaj¹cymi siê konkursami mo¿na by³o tak¿e obejrzeæ,
pog³askaæ, a przede wszystkim dowiedzieæ siê ciekawych informacji
na temat psów myœliwskich. Wsród nich goñczy polski, wy¿e³ weimar[cd. str. 10]
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Konferencja naukowa i jubileusz Oœrodka
Podczas uroczystoœci dyrektor Oœrodka
W dniach 11–12 maja 2017 r. pod
Kultury Leœnej, dr in¿. Benedykt RoŸpatronatem Dyrektora Generalnego
miarek, wyg³osi³ referat poœwiêcony hiLasów Pañstwowych, dr in¿. Konrastorii Oœrodka i perspektywom rozwoda Tomaszewskiego, zosta³a zorgaju. W dalszej czêœci, w obecnoœci zapronizowana konferencja naukowa
szonych goœci i uczestników konfe„Zbiory i ekspozycje przyrodnicze
rencji wicemarsza³ek Województwa
w Polsce”. Okazj¹ by³ jubileusz 30Wielkopolskiego, pan Krzysztof Gra-lecia usamodzielnienia siê Oœrodka
bowski, wrêczy³ odznaki „Za zas³ugi
Kultury Leœnej w Go³uchowie jako
dla Województwa Wielkopolskiego”:
zak³adu Lasów Pañstwowych o zaBenedyktowi RoŸmiarkowi, Barbarze
siêgu ogólnokrajowym.
Czo³nik, Jerzemu Adamczewskiemu,
W wydarzeniu udzia³ wziêli
Konradowi Bulowi, Piotrowi Stachowprzedstawiciele 18 instytucji, muzeów
skiemu oraz cz³onkowi Rady Naukowej
przyrodniczych z ca³ego kraju, którzy
ze znacznym wyprzedzeniem przygo- Referat o historii Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie wyg³osi³ Oœrodka Kultury Leœnej – prof. W³adytowali wyst¹pienia i referaty dotycz¹- Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL (fot. Z. Kroczyñski)
s³awowi Cha³upce. Przedstawiciel dyce interesuj¹cych ich zagadnieñ. Po opracowaniu redakcyjnym zosta³y rektora generalnego Lasów Pañstwowych, dyrektor Tomasz
opublikowane w wydawnictwie o charakterze monograficznym.
Markiewicz (RDLP Poznañ), wrêczy³ Barbarze Czo³nik, kierowniKonferencja zosta³a podzielona na piêæ sesji, z których pierwsza kowi Dzia³u Edukacji i Informacji OKL oraz Zbigniewowi Kuszy,
mia³a charakter uroczysty i by³a poœwiêcona jubileuszowi OKL. zastêpcy dyrektora OKL, Kordelas Leœnika Polskiego.
[cd. str. 12]

„Ze sztuk¹ bezpieczniej”
Jak w lesie znaleŸæ w³aœciwy kierunek? Które leœne owoce mo¿na jeœæ bez obawy o w³asne ¿ycie? W jaki sposób dzia³a hydronetka? Na te i inne pytania odpowiadali leœnicy i stra¿acy podczas
Powiatowego Przegl¹du Twórczoœci Dzieciêcej „Ze sztuk¹ bezpieczniej” w Oœrodku Kultury Leœnej. Na program dwudniowego
Przegl¹du, który odby³ siê 25 i 26 maja, z³o¿y³y siê konkursowe
wystêpy m³odych artystów oraz plenerowy festyn.
Nietuzinkowy sposób na przekazywanie i utrwalanie treœci o bezpieczeñstwie wœród najm³odszych znaleŸli organizatorzy Powiatowego Przegl¹du Twórczoœci Dzieciêcej: Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pleszewie oraz Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie. Poprzez piosenkê, taniec, recytacjê i spektakle, dzieci z
przedszkoli i klas I–III szkó³ podstawowych powiatu pleszewskiego
ucz¹ siebie nawzajem bezpiecznego zachowania w domu, szkole, na
ulicy, w lesie.
W tegorocznej, czwartej ju¿ edycji Przegl¹du, popisy aktorskie
prezentowali soliœci i zespo³y. Wystêpami udowadniali, ¿e znaj¹ numery telefonów alarmowych, zasady pierwszej pomocy, a tak¿e przepisy dotycz¹ce przechodzenia przez jezdniê i zachowania w lesie.
Z wdziêkiem wcielali siê w role stra¿aków, leœnych zwierz¹tek, przezornych, ale te¿ i nieostro¿nych dzieci, policjantów, ratowników medycznych. Wszystko to w piêknych kostiumach, na tle bogatych
dekoracji.
Szesnaœcie wyst¹pieñ w kategorii przedszkolnej oraz jedenaœcie w
kategorii klas I–III oceni³o jury, w którym zasiedli przedstawiciele
Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie, Oœrodka Kultury Leœnej w
Go³uchowie, Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz aktor z Teatru
im. W. Bogus³awskiego w Kaliszu.
Grand Prix Przegl¹du zdobyli przedstawiciele Szko³y Podstawowej w ¯egocinie za doskona³¹ grê aktorsk¹ w inscenizacji „Na ratunek”. Pierwsze miejsca w dwóch niezale¿nych kategoriach wiekowych
przyznano: grupie „¯abki” z Przedszkola w Go³uchowie za taniec „Nasza stra¿ po¿arna” oraz uczniom klasy II a ze Szko³y Podstawowej w
Dobrzycy za przedstawienie pt. „Leœna opowieœæ”. Jury doceni³o grê
aktorsk¹, przygotowanie, samodzielnoœæ i swobodê wystêpów na scenie. Pod uwagê wziête by³y równie¿ zgodnoœæ prezentowanej tematyki
z zapisami regulaminu Przegl¹du, choreografia, kostiumy i scenografia.
Po wystêpach konkursowych uczestnicy Przegl¹du zwiedzali wystawy w Muzeum Leœnictwa, uczestniczyli w leœnych grach i zabawach zorganizowanych w plenerze przez Oœrodek Kultury Leœnej oraz
w pokazach przygotowanych przez stra¿aków. Wchodzili do zadymionego namiotu, by uratowaæ misia, budowali drewnian¹ wie¿ê przeciwpo¿arow¹, rozpoznawali jadalne i truj¹ce gatunki rosn¹ce w lesie,

Grupa „¯abki” z Przedszkola w Go³uchowie w tañcu „Nasza stra¿ po¿arna”
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

starali siê profesjonalnie udzieliæ pierwszej pomocy poszkodowanemu. Wykonanie zadañ w oœmiu stanowiskach edukacyjnych owocowa³o zdobyciem certyfikatu „Jestem bezpieczny”.
Alicja Antonowicz
Wyniki IV Powiatowego Przegl¹du Twórczoœci Dzieciêcej
„Ze sztuk¹ bezpieczniej”
Zespo³y przedszkolne
I miejsce – grupa „¯abki” z Przedszkola w Go³uchowie za taniec „Nasza stra¿ po¿arna”
II miejsce – grupa „Smerfy” z Przedszkola „Bajka” w Pleszewie za przedstawienie
„Jak rozweseliæ Ziemiê”
III miejsce – grupa „¯abki” z Przedszkola w Taczanowie Drugim za przedstawienie
pt. „Jesteœmy bezpieczni"
Wyró¿nienia:
- grupa „Miœki” z Przedszkola w Czerminie za przedstawienie „Dbajmy o Ziemiê”
- Martyna Cichorek z Przedszkola w Czerminie za piosenkê pt. „Wielkie dziœ sprz¹tanie
œwiata”
- Micha³ Borkowski z Przedszkola w Taczanowie Drugim za wiersz pt. „Stra¿ po¿arna”
Zespo³y szkolne
I miejsce – klasa II a ze Szko³y Podstawowej w Dobrzycy za przedstawienie pt. „Leœna
opowieœæ”
II miejsce – klasa II z Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 1 w Pleszewie za przedstawienie
„Szewczyk Dratewka ratuje przyrodê”
III miejsce – uczniowie klas II a i II b z Zespo³u Szkó³ w Choczu za przedstawienie
pt. „Wóz stra¿acki”
Wyró¿nienia:
- Wiktor Jab³oñski ze Szko³y Podstawowej w Tomicach za piosenkê pt. „Rowerowa
wycieczka”
- Maria Krysztofiak ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Pleszewie za piosenkê pt. „Piêknie
¿yæ”
- Nicol Musielak z Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 2 w Pleszewie za piosenkê pt. „Jasne
niebo, czysta woda”
Grand Prix Przegl¹du zdobyli uczniowie klas I–III z Zespo³u Szkó³ Publicznych
w ¯egocinie za przedstawienie „Na ratunek”

